
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ

Фізіотерапія важлива ланка у фізичній реабілітації людини. Вона 
базується на фізіологічному впливі штучних факторів на 
організм. Фізіотерапія неодноразово доводила свій лікувальний і 
оздоровчий вплив на організм людини. Устаткування  нашого 
Оздоровчого центру охоплює всю апаратну фізіотерапію. Це і 
електролікування, і магнітотерапія, і ультразвукова терапія та  
електростимуляція.

Фізіотерапевтичні методи лікування майже безболісні і при цьому 
практично не викликають побічних дій, алергічних реакцій. Після 
проведення  к урсу  фіз іотерапевтичних  процедур  в 
профілактичних цілях спостерігається стійкий ефект, який може 
тривати від кількох місяців до року. А в поєднанні фізіотерапії з 
внутрішнім прийомом мінеральних вод та масажних послуг 
спостерігається стимуляція імунної системи та мобілізація 
власних захисних сил організму. 
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АПАРАТ SOLEOSONOSTIM 
Лікування електричними струмами різної інтенсивності та форми, які 
використовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату, нервової системи, 
шлунково-кишкового тракту. При електрофорезі додатково використовуються 
лікарські засоби. 

 
*Карипаїн позитивно впливає на пошкоджені кісткові і хрящові тканини. Діюча 
речовина має природне походження: його отримують з соку папайї, тому засіб 
також називають папаїн. Карипаїн містить особливий протеолітичний фермент, 
який діє на не колагенові структури. Карипаїн розсмоктує зруйновані компоненти 
хряща або міжхребцевих дисків, при цьому не впливаючи на колаген, який входить до 
складу здорового хряща.

Застосування ультразвукових хвиль різної частоти та інтенсивності, які проводять 
молекули лікарських препаратів (при потребі), тим самим стимулюючи 
відновлювальні та тканинно-обмінні процеси. 

УЛЬТРАЗВУКОВА 
ТЕРАПІЯ  

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ 

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ З 
ОЗОНІКОНОМ* 

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ
З КАРИПАЇНОМ*

АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЯ 

ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ 

ДІАДИНАМОТЕРАПІЯ 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ З  
КАРИПАЇНОМ *

350 грн

350 грн

350 грн

350 грн

500 грн

350 грн 500 грн
380 грн

500 грн

*Озонікон – швидко  та ефективно допомагає при болях у суглобах та м'язах, 
гематомах та у захворюваннях хребта. Діюча речовина – активний озон, екстракти 
квітів арніки, хондроїтин, глюкозамін, пантенол, які  мають хондропротекторну дію, 
протизапальну дію, обезболюючу та ранозагоюючу. 

 АПАРАТ DIMAP D2000 
Використання магнітного поля для лікування будь-яких запальних процесів в тканинах, 
внаслідок чого покращується самопочуття, нормалізується сон та функції 
організму. 

 
МАГНІТОТЕРАПІЯ

АПАРАТ THERMO-TK
Інноваційний метод фізіотерапії, який стимулює природні процеси регенерації, 
скорочує час відновлення м'язів, зв'язок і фасціальної тканини за допомогою 
електромагнітної енергії, яка перетворюється на тепло. Цей метод є пріоритетним 
при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату.

350 грн

ТЕКАР-ТЕРАПІЯ ОДНІЄЇ ЗОНИ ТЕКАР-ТЕРАПІЯ ДВОХ ЗОН  

350 грн 650 грн

ВАЖЛИВО!
Всі процедури надаються згідно призначення лікаря.
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АПАРАТ HITOP1TOUCH 
Застосування змінного електричного струму високої частоти, що викликає 
резонансні коливання клітин всередині організму, посилює біохімічні процеси в них, 
прилив життєвих сил та зменшення болей. Має широкий спектр застосування в 
медицині та хороші результати при лікуванні ожиріння і целюліту.

ВИСОКОТОНОВА ТЕРАПІЯ 

АПАРАТ ENPLUS 
Метод фізіотерапевтичного впливу на захворювання опорно-рухового апарату за 
допомогою ультразвукових хвиль певної частоти, які фокусуються у визначеній 
ділянці тіла, надаючи чітко спрямовану терапевтичну дію, не пошкоджуючи тканини 
організму. При цьому виникають значні механічні напруження, які здатні руйнувати 
патологічні утворення (нарости, шипи та інше).

УДАРНО – ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ ОДНІЄЇ 
АНАТОМІЧНОЇ ДІЛЯНКИ

УДАРНО – ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ 
П'ЯТКОВОЇ ШПОРИ

500 грн 800 грн

600 грн

АПАРАТ КОРОНА 
Дарсонвалізація – один з видів фізіотерапевтичних процедур, де основний вплив на 
тканини відбувається короткочасними імпульсами змінного струму високої частоти і 
напруги, але малої сили. При цьому виникають і терапевтично впливають такі 
фактори як незначне тепло, інфрачервоні промені, низькочастотний ультразвук 
та озон.

ДАРСОНВАЛЬ ДАРСОНВАЛЬ ВОЛОСИСТОЇ 
ЧАСТИНИ ГОЛОВИ

300 грн 350 грн

ІНГАЛЯЦІЇ 

Інгаляція -  це введення в організм лікарських засобів або біологічно активних 
речовин шляхом вдихання у виді розчину аерозолю. 

ІНГАЛЯЦІЯ З МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ 

ІНГАЛЯЦІЯ З ЛІКУВАЛЬНОЮ СУМІШШЮ
(протинабрякова суміш, декасан, хлорофіліпт, ментол-евкаліпт) 

100 грн10

200 грн10
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ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ
(інгаляційний метод)

Відноситься до природних методів, який дозволяє швидко усунути кисневий голод, 
покращує засвоєння клітинами глюкози, стимулює вироблення біологічно активних 
сполук, збалансовує роботу органів та систем. Також його особливістю є 
неспецифічний вплив на організм: регуляція захисних й адаптивних реакцій.

300 грн30

1000 грн30

ОЗОНОТЕРАПІЯ
( )внутрішньовенно

Терапевтична методика, в основі якої лежить внутрішньовенне введення 
концентрованого озону. Вона має протизапальну, противірусну, 
антибактеріальну, антигрибкову, імуномодулюючу, знеболюючу дію.   В 
результаті цього посилюється метаболізм, зменшується  больовий синдром, 
підвищується імунітет, і відбувається загальна детоксикація організму.
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